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2021: 2e helft
Wat een verschil met de vorige Nieuwsbrief! Deze Nieuwsbrief
start ik met het beste nieuws: 12 juni gaat het museum weer
open! En het is dankzij de medewerking van de suppoosten
gelukt het rooster zodanig in te vullen dat wij weer drie dagen
per week open kunnen gaan, zoals u van ons gewend bent.
Exposities
De komende tijd hebben wij twee nieuwe exposities: een
expositie van de Imkersvereniging Vaassen e.o. (over bijen
houden vroeger en nu) en een tentoonstelling met oude
fonografen en grammofoons. In deze Nieuwsbrief vindt u
hierover meer informatie.
Via deze weg wil ik uiteraard de exposanten die deze exposities
mogelijk hebben gemaakt heel hartelijk danken.
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Na de zomer:
Als we de nieuwsberichten mogen geloven, zal Nederland na de zomer weer terug
kunnen keren naar het ‘oude normaal’. Die kans willen wij dan ook aangrijpen om een
vrijwilligersmiddag te organiseren. De laatste vrijwilligersmiddag die wij konden
organiseren was in november 2019. Hoog tijd dus om elkaar weer eens te ontmoeten.
De middag staat gepland voor zaterdag 11 september.
Dit is uiteraard onder voorbehoud, in afwachting van de dan geldende
coronamaatregelen. Maar wij gaan van het positieve uit: dus zet de datum in uw
agenda. Wij kijken ernaar uit!
Daarnaast willen wij een bijeenkomst in september organiseren voor onze sponsoren.
Deze datum is nog niet bekend, dus komen wij nog op terug.
Maar voor nu: kom gezellig naar het museum en kom vooral de nieuwe exposites
bekijken. U bent van harte welkom!
Marion Voetelink
Voorzitter Museum Vaassen Historie

Donderdagochtend 10 juni
hadden Marion en Frans een
gesprek met Martin Smit,
projectleider Civieltechnische
Werken bij Gemeente Epe,
over de plek waar de lantaarn
van het museum en de
bijbehorende plaquette
geplaatst zou kunnen worden.
We troffen elkaar bij de
toegangsweg naar de
woonwijk Vulcanus en al vrij
snel was er overeenstemming
bereikt voor een geschikte
plek. Zichtbaarheid en minder
kans op beschadiging waren
doorslaggevende argumenten
om voor een plaats achter het
hekwerk te kiezen. Martin
verwacht dat over een maand
de lantaarn geplaatst kan
gaan worden.
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Expositie in Museum Vaassen Historie:
De Imkersvereniging Vaassen e.o.
Op zaterdag 12 juni staat de deur van het museum weer open voor
bezoekers.
Vanaf die datum is het museum weer toegankelijk op de vaste
openingsdagen: donderdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30
uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Bezoekers worden getrakteerd op twee splinternieuwe exposities,
dus een komst naar het museum is zeker de moeite waard!

Aankondiging honingmarkt;
Nieuws- en advertentieblad voor Epe van 17 september 1932

Bijenmarkt 1938

Bijenmarkt 1939

Bijenmarkt 1940
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Voordracht over bijen en bijenteelt
Op 18 april van het jaar 1900 werd in hotel Rodenhof
(het latere hotel De Cannenburch) een lezing
gehouden door Jan Pannekoek uit Eerbeek.
De opkomst was ondanks weinig publiciteit vooraf
behoorlijk te noemen, zowel van imkers als
belangstellenden.
In het Nieuws- en Advertentieblad van 28 april 1900 werd verslag gedaan van deze bijeenkomst.

Pannekoek: ‘’Door de bevordering der bijenteelt dienen wij zeer zeker in de eerste plaats ons
eigen belang, maar niet minder dat van onzen vaderlandschen land-, tuin- en ooftbouw.
Iedereen toch weet, hoe de bevruchting der bloesems plaats heeft door bestuiving, ‘t zij door
den wind, ’t zij door de bijen. Hoe meer bijen er zijn, hoe meer natuurlijk de bloesems zullen
bevlogen worden, hoe volkomener de bevruchting plaats heeft.’’
Spreker liet duidelijk weten dat zijn voorkeur uitging naar de Hollandse bijen, volgens hem
waren dit de beste. Italiaanse bijen zijn niet bestand tegen ons klimaat, ze kunnen niet tegen de
voortdurende wisseling van temperatuur, aldus Pannekoek.
De imker moet door kruising gezonde en sterke kolonies krijgen. Een eenvoudig middel daartoe
is enkele korven gedurende enige tijd met deze of gene buurman te ruilen.
Pannekoek toonde op deze avond een gewone boogkorf en legde uit hoe de bijen wonen en
werken. Hij vertelde ook over de nadelen die aan deze korfsoort verbonden waren. Bij elke
verrichting moet namelijk de korf geheel worden omgekeerd en dit maakt de bijen onrustig. Hij
was een voorstander van de Amerikaanse bijenkast, waaraan door Pannekoek zelf
verschillende veranderingen en verbeteringen waren aangebracht.
Aan het eind van zijn voordracht sprak Jan Pannekoek de wens uit dat er in Vaassen, een
plaats die hij liefhad omdat hij er met plezier geruime tijd als onderwijzer werkzaam was
geweest, een onderafdeling zou komen.
Dat Pannekoek niet voor stoelen of banken had gesproken bleek uit het feit dat er die avond
direct een afdeling werd opgericht, bestaande uit 23 leden, zowel vakmannen als
ledenliefhebbers en één begunstiger. Laatstgenoemde schonk de jonge vereniging een
tentoongestelde centrifuge. En ‘goed voorgaan doet goed volgen’. Een imker gaf de afdeling
daarna een Amerikaanse bijenkast.
Gastspreker Pannekoek sprak zijn dank uit naar de heer Voorhorst die allerlei zaken rondom
deze avond had voorbereid. Een groot deel van de hem toegezwaaide lof wilde Voorhorst
graag delen met de heer Gerritsen.
Beide heren gaven de eerste aanzet tot de totstandkoming van de onderafdeling.
Die avond werd direct een afdelingsbestuur benoemd, bestaande uit M. van Delden (pres.); H.
Gerritsen (vice-pres); W. van ’t Einde (secr. penningm.); A. Voorhorst en
J. Goosen (bestuursleden), allen welbekende imkers uit Vaassen.
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Expositie ‘Van fonograaf tot grammofoon’.
Henry de Weerd begon op 16-jarige leeftijd met verzamelen en
repareren van oude radio’s. Eenmaal getrouwd werd in hun woning
speciaal een slaapkamer vrijgehouden voor het kunnen uitstallen van
zijn collectie. Deze ruimte bleek al snel te klein en dus besloot Henry
om 95 % van de radiotoestellen te verkopen.
Tegelijkertijd ging zijn belangstelling nu meer uit naar het verzamelen
van oude fonografen en grammofoons. Zijn eerste aankoop was een
koffergrammofoon van His Masters Voice, te zien in het museum.
Eerst begon Henry breed te verzamelen, alle modellen waaronder
ook grote tafel grammofoons en meubelgrammofoons. Maar opnieuw
gedwongen door ruimtegebrek ging hij zich meer en meer richten op
fonografen, kindergrammofoons, reis- en koffergrammofoons en
aanverwante spulletjes, zoals naaldendoosjes, borsteltjes en
dergelijke.
Bijzonder is ook dat 80% van zijn collectie nog intact is en dus
afspeelbaar. Waar nodig repareert hij apparaten met onderdelen
gekocht op beurzen, zoals in Emmen, of in een winkeltje in Tiel.
Restaureren doet Henry liever niet, het gaat dan teveel blinken. Hij
ziet liever dat het materiaal dat hij verzamelt gebruikerssporen
vertoont.
Hij is lid van de vereniging De Weergever in Amsterdam en ontvangt
vier keer per jaar een verenigingsblad.
Terwijl we de expositie langslopen merkt Henry op dat de uitstalling
van zijn collectie geluidsdragers in het museum er prachtig uitziet,
nog mooier dan in het kamertje van 3 bij 3 meter bij hem thuis.

Edison
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Dat zijn er wel erg veel!!! Bijna 2000 enveloppen met plaatjes!

Jumbo album ‘Vaassen door de jaren heen’
Om iedereen te helpen het album vol te krijgen hadden Jumbo
Hamer, Museum Vaassen Historie en de Stichting Vaassen Reünie
besloten zelf de ruilactie ter hand te nemen.
Omdat er vanwege corona geen ruildagen georganiseerd konden
worden, werd naar een andere oplossing gezocht.
Iedereen kon op 26, 27 en 28 april bij de balie van Jumbo Hamer een
envelop inleveren met dubbele plaatjes. Maximaal mocht er per
adres 5 enveloppen worden ingeleverd.
Op 4 en 5 mei konden de enveloppen dan weer worden opgehaald
bij de servicebalie van Jumbo Hamer, gevuld met de gevraagde
nummers.
En dat hebben we geweten!!
Een team van vrijwilligers van Museum Vaassen Historie en Vaassen
Reünie zijn dagen druk in de weer geweest. Eerst moesten de
ingeleverde enveloppen worden leeggemaakt, om ze daarna te
vullen met de gewenste plaatjes. Ook Maickel Hamer hielp daarbij.
Het was een immense klus, maar het resultaat mocht er zijn.
Bij veel inwoners van Vaassen staat nu een mooi verzamelalbum in
de kast. Vaassen door de jaren heen is een geslaagd initiatief van
Jumbo Hamer, Museum Vaassen Historie en de Stichting Vaassen
Reünie.
Enkele cijfers:
Bij Jumbo Hamer zijn bij de servicebalie 2000 albums uitgegeven
Bij elke besteding van €10,- werd een zakje met plaatjes uitgereikt en
ook wekelijkse producten leverden een zakje met plaatjes op. Op die
manier zijn er 160.000 zakjes met plaatjes uitgereikt.
De actie liep over een periode van 10 weken.
Maickel Hamer noemde het een geweldig succesvolle actie.
De samenwerking met Museum Vaassen Historie en Vaassen
Reünie was perfect. Voor hun inzet ontvingen beide stichtingen een
financiële bijdrage van € 750,Daarnaast is Jumbo Hamer een vaste sponsor geworden van
Museum Vaassen Historie.
‘’En wie weet komen we in de toekomst nog met een tweede
album over Vaassen’’, aldus Maickel.

HAMER
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100-jarig bestaan S.V. Vaassen (deel 2)
In 1920 vonden enkele ondernemende Vaassense mannen dat er
een voetbalvereniging opgericht moest worden. Er werd al wel
gevoetbald, echter zonder dat er sprake was van een echte club. Dit
resulteerde op 12 juni van dat jaar in een oprichtingsvergadering.
Vorig jaar was dit dus 100 jaar geleden. In Museum Vaassen Historie
was over dit jubileum een expositie gepland. Maar zoals zoveel
activiteiten kon dit voornemen vanwege het coronavirus niet worden
gerealiseerd. Met dit artikel willen we toch enige aandacht geven aan
de geschiedenis van deze club.
DEEL 2
Bijzondere gebeurtenissen door de bril van de samensteller
De Zuiderzeeballade tijdens de blauwwit show
Na de oorlog organiseerde het jeugdbestuur feestavonden in De Valk,
waarbij het programma werd verzorgd door eigen leden. Er werd een revueachtig programma opgevoerd met toneel en gastoptredens. Legendarisch
waren in latere jaren de optredens van Bennie Blok met zijn accordeon.
Samen met erelid Jan Schurink en jeugdlid Rens Kempes gaven ze een
vertolking van de Zuiderzeeballade.
Opa kijk ik vond op zolder ’n foto van een oude boot…

Vosta
In 1960 werd het kampioenschap van de derde klas behaald en men
promoveerde naar de tweede klas. In het volgende seizoen speelde men
mogelijk de meest legendarische wedstrijd uit het bestaan van de club.
Rondom het veld op de Koekoek was geen plek meer te vinden om de
wedstrijd goed te kunnen volgen. Op de laatste dag van de competitie
verloor men de roemruchte wedstrijd tegen Vosta (Enschede) met 1-3. Een
gelijkspel was voldoende geweest om te promoveren naar de eerste klas.
Dat deze wedstrijd heel veel indruk heeft gemaakt blijkt uit het feit dat beide
clubs nog vele jaren goede contacten onderhielden, zelfs met het spelen
van vriendschappelijke wedstrijden.
Bijzonder anderhalf uur
Op 16 februari 1973 zond Piet Schreurs aan Dhr. Michels Mator Midad 2 te
Barcelona een brief met het verzoek om tijdens een trainingskamp in
Nederland toe te willen stemmen in een oefenwedstrijd. Vaassen ligt maar
30 km vanaf het trainingskamp in Papendal en we hebben een prachtige
accommodatie voor 10.000 toeschouwers. We stellen voor de recette te
willen delen. Het duurde een tijdje, maar op 5 augustus kwam er een kort
briefje met de volgende tekst: Hiermede verklaren wij ons akkoord voor het
spelen van een wedstrijd Vaassen – FC Barcelona op donderdag 9
augustus a.s. aanvang 18.30 uur. Dit was de aftrap voor een onvergetelijk
anderhalf uur op de grasmat van sportpark de Kouwenaar.

Toneel in 1995
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Markante persoonlijkheden
Zoals bij alle verenigingen kent ook S.V. Vaassen een aantal markante
persoonlijkheden die veel voor de club hebben betekend. Zonder anderen
te kort te willen doen even aandacht voor de volgende personen.
Marten IJzerman
Martens eerste ‘klossen’ waren zelfgemaakt. De Veluwe voetbalde in die
dagen aan de Koekoeksweg/Industrieweg. Nadat een blessure een einde
maakte aan zijn actieve periode, bleef hij zich met een enorme passie
inzetten voor de club. Hij werd jeugdsecretaris, trainde elftallen en trad op
als verzorger. Samen met Piet Schreurs startte hij een toto-systeem,
waarbij voor allerlei wedstrijden uit de omgeving voorspellingen gedaan
konden worden. Later hebben ze zich gericht op de landelijke toto en lotto.
Jeugdleden gingen langs de deur om de formulieren op te halen. Zo was hij
ook actief betrokken bij het clubblad.
In 1996 begon hij samen met Piet Schreurs een seniorenclub. Marten was
een man die zich altijd met veel clubliefde heeft ingezet.
Dolf Messner
Dolf Messner is, nadat hij in 1937 voorzitter werd, uitgegroeid tot het
boegbeeld van de vereniging. Dolf Mesner was een geboren bestuurder. Hij
liet iedereen in zijn waarde, maar zag duidelijk de grote lijn die
verenigingsbelang heet. Ook verstond hij de kunst om de juiste mensen om
zich heen te verzamelen, die de S.V. Vaassen tot een stabiele vereniging
maakten. Onder zijn leiding bleven de sportieve successen niet uit. Dolf
was voorzitter in de periodes:1937-1940, 1950-1968 en 1970-1975.Hij was
dus bijna dertig jaar voorzitter. Toen hij in 1975 de voorzittershamer
overdroeg aan Frits Ruiter werd hij benoemd tot erevoorzitter en – daar was
hij heel trots op – tot lid van verdienste van de KNVB.
Piet Schreurs
Was Marten meer de man van op het veld en Dolf van in de bestuurskamer,
Piet Schreurs heeft zijn sporen verdiend als organisator. In 1973 bezorgde
Piet de club en zelfs ons dorp naamsbekendheid, door het beroemde
Barcelona van trainer Rinus Michels te strikken voor een oefenwedstrijd.
Vijf jaar had hij nodig om het geld bijeen te schrapen, maar in 1979 konden
lichtmasten op het hoofdveld worden ontstoken. In deze periode speelde
ook het project ‘Het Hattem’. Piet kwam met het plan om er voetbalclubs
een trainingskamp te laten afwerken. In 1975 maakten o.a. het Nederlands
Militair elftal, (als voorbereiding op het WK.), FC Groningen en het
Belgische A.C. Beerschot hier gebruik van. Voorwaarde was natuurlijk dat
er een oefenwedstrijd tegen de S.V. Vaassen werd gespeeld. Hij blijft in
herinnering als de man met inventiviteit, gedrevenheid en een aanstekelijk
enthousiasme.

Tekst samengesteld door Wim Bijsterbosch
uit de jubileumuitgaven: 60-70 en 75 jaar S.V. Vaassen.
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Jong Russisch talent schilderde in paleistuin
Nikita en zijn broer Wassily Khudyakov zijn twee Russische kunstschilders, afkomstig uit St.
Petersburg. Zij kwamen destijds op uitnodiging van Eelco Elzenga, adjunct-directeur van
Koninklijk museum Paleis Het Loo naar Nederland.
De broers stammen uit een kunstenaarsfamilie en zij wilden graag hun artistieke kunnen tonen
aan hun Apeldoornse gastheer in Apeldoorn.
Tijdens hun bezoek waren ze dagelijks in de paleistuin te vinden. Wat opviel was hun enorme
artistieke productie. Overal waar de jongens kwamen begon het tweetal te schetsen. Vooral Het
Loo was favoriet, maar ook stamgasten van enkele Apeldoornse cafés werden vereeuwigd.
Joop Blokvoort, werkzaam bij Het Loo, maakte passe-partouts voor de kunstwerken van beide
jongens.
Uit dankbaarheid maakte Wassily voor Joop een aquarel van kasteel Cannenburch. Het
schilderij kreeg jarenlang een mooi plekje bij Joop en Gerda in huis, maar nu heeft Joop
besloten het kunstwerk aan het museum te schenken waar het zeker nog eens wordt
tentoongesteld.
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Plaquette Teunis van Lohuizen
Mede dankzij Freek Bomhof en Jan Nienhaus is Museum Vaassen Historie in bezit gekomen
van een aantal waardevolle voorwerpen waaronder een unieke plaquette, gemaakt in de
ijzergieterij van de N.V. Industrie, opgericht door Teunis van Lohuizen.
Enige tijd terug kreeg Freek een mailtje met twee foto’s toegestuurd, afkomstig van Maarten
Mulder ten Kate, een nazaat in de vierde lijn van Teunis van Lohuizen.
Hij vroeg Freek naar de betekenis van deze plaquette.
Freek schreef over het hoe en waarom van deze prachtige plaquette onder meer het volgende
in het Vaassens Weekblad:
‘’De plaquette heeft een doorsnede van 11 centimeter. Op de ene zijde staat de tekst ‘Met mijn
volk heb ik gearbeid’ – ‘Met mijn volk heb ik mijn doel bereikt’ en vervolgens in het midden
‘Eendracht maakt macht’ met de datum 30 juni 1902.
Op de andere zijde staat een vrouw met haar hand op het hoofd van een zittende jonge man.
Aan de andere zijde van de dame staat vermoedelijk een gietoven met in het klein het woord
‘industrie’.
Teunis werd geboren op 30 juni 1822. De plaquette werd in de ijzergieterij gegoten ter ere van
zijn 80ste verjaardag. Dit gietstuk heeft het personeel van de fabriek hem aangeboden toen hij
nog in het Haackshuis woonde. Teunis overleed anderhalf jaar later na zijn 80 ste verjaardag op
20 december 1803 in Vaassen.
Dat deze plaquette altijd bewaard gebleven is en nog steeds in het bezit is van één van de
nazaten van Teunis van Lohuizen is toch wel heel bijzonder.’’
Freek attendeerde Maarten op het Vaassens museum en noemde de naam van Jan Nienhaus.
Maarten en Jan kenden elkaar al en het contact was dus snel gelegd.
Naast de plaquette schonk Maarten aan het museum een kasboek van Jan Mulder uit 1865 en
een aantal gravures in lijst, waaronder kasteel Cannenburch en een kadastrale kaart van
Vaassen.

Nieuwsbrief
Corona protocol
Museum Vaassen Historie
De enige manier om te zorgen dat
onze vrijwilligers op veilige afstand
blijven van bezoekers, is door een
specifieke ruimte voor vrijwilligers
aan te wijzen: de vrijwilligers hebben
de bovenruimte tot hun beschikking,
de bezoekers kunnen de exposities in
de benedenruimte bezichtigen.
De benedenruimte is voorzien van
pijlen waarmee eenrichtingsverkeer
wordt aangegeven. Omdat de routing
als een 8 gezien kan worden,
aangegeven met een hekje of koord,
lopen de bezoekers automatisch de
goede route. Ook zijn er borden
geplaatst met de waarschuwing om
de 1,5 meter afstand in acht te
nemen.
Consequenties en acties:
• vanaf 13 jaar mondkapje verplicht
• In de bovenruimte geen exposities
gedurende de periode dat deze
maatregelen van kracht zijn.
• Bij de trap: mensen die naar
beneden gaan hebben voorrang op
mensen die naar boven gaan.
• Desinfecterende handspray/gel
beschikbaar voor iedereen die
binnenkomt en voor vrijwilligers
specifiek.
• Posters met de huis- en
coronaregels.
• Posters bij de toegangsdeur en
bovenaan de trap.
• Geen toiletgebruik voor bezoekers.
• Geen koffie/thee etc. voor
bezoekers.
Het bestuur

Mededelingen:
De decoratieve bijen voor deze tentoonstelling zijn
beschikbaar gesteld door Renate Stijf-Klink (vatenhandel
Stijf).
Onze hartelijke dank daarvoor!

Er wordt op 11 september een middag georganiseerd voor
de vrijwilligers en de exposanten van de huidige exposities
en we nemen dan afscheid van twee bestuursleden (Joop
en Gert).
Op een nog nader te bepalen datum in september willen we
ook een bijeenkomst organiseren voor onze sponsoren.

Nieuwe aanwinsten:
Plaquette van gietijzer uit 1902 aangeboden door het
personeel van de Industrie aan dhr. Van Lohuizen.
Kasboek uit 1865 van de bankier Jan Mulder met daarin
overzichten van leningen, hypotheken, obligaties e.d.
Enkele gravures in lijst met o.a. kasteel Cannenburch en
een kadastrale kaart van Vaassen.
Een bankkluis lade van bank Mulder ten Kate
periode 1920-1940

Nieuwe sponsors:
Jumbo Hamer, Camper Garant en Bij Ons Vaassen
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Wij stellen ons voor!

Frans Schimmel uit Vaassen is met al meer dan 20 jaar ervaring
specialist op het gebied van grondwerk.
Cultuurtechnische werkzaamheden, de aanleg en
het onderhoud van uw grasveld of het uitvoeren
van grondverzet voor particulieren en gemeente
behoort allemaal tot het dienstenpakket van Frans
Schimmel, Groen en Grondwerk.
De werkzaamheden worden voornamelijk in een
straal van ca. 30 km rond Vaassen uitgevoerd.

De aanleg van een mooi grasveld, en zeker ook het onderhoud hiervan, is voor veel
mensen te tijdrovend om zelf te kunnen doen. Voor Frans Schimmel is dit slechts
een van de vele diensten op het gebied van grondwerk dat hij voor u uit kan voeren.
Zijn bedrijf werkt tevens voor hoveniers, grootgroenvoorzieners en sociale
werkvoorzieningen Professioneel grondwerk of de aanleg van uw grasveld, Frans
Schimmel verzorgt het voor u.
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Diensten
Cultuurtechnische werkzaamheden voor hoveniers, groot groenvoorzieners,
werkzaamheden voor loon- en grondverzetbedrijven,
aanleg grasveld particulier grondwerk.

Specialiteiten
Grondwerk, graafwerk, aanleg en onderhoud van grasvelden en plantsoenen,
straatwerk.
Met vriendelijke groet,
Frans Schimmel
Groen- en grondwerk Frans Schimmel
Eekterweg 34
8171 NX Vaassen
06 - 22 41 98 73
info@fransschimmel.nl
www.fransschimmel.nl

Wilt U als sponsor uw bedrijf ook eens nader voorstellen?
Laat het ons weten
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Onderstaande sponsors maken het bestaan van Museum Vaassen Historie
en de nieuwsbrieven mede mogelijk.
Wij danken ze daar hartelijk voor!

Anton Beheer BV

HAMER

